
 
 
 

MØTEREFERAT  
Arbeidsutvalgsmøte 05/21 

 
 Dato: 10.02.2021 - Møtetid: 12.15-14.00 Møtested: Oppredningen/Berg 

 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Studentrepresentantene i Styret 
 Kontrollkomiteen 
 
Til stede: Andreas Knudsen Sund, Stine Romundstad, Svein-Erik Olsen, Sigurd 

Solheim, Simon Løvdal, Anna Juell Johnsen 
 
Forfall:  
 
Observatører: Simen Ringdahl, Mathilde Eikesund, Eivind Rindal (KK) 
 
Referent:  Kine Sørli 
 

O-sak 12/21  Orienteringer i arbeidsutvalget 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 13/21  Orienteringer fra styrerepresentantene 
Tatt til orientering. 
 

O-sak 14/21  Godkjenning av referat fra AU-møte 04/21 
Godkjenning av referat fra AU-møte 04/21 utsettes til neste AU-møte da det ikke ble 
sendt med innkallingen. 
 
(Pause kl.12.55-13.00) 

AU-sak 14/21 Oppnevning av Studenttingets valgstyre 
 
Mathilde innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon: 

- Hvem skal være med i valgstyret og hvor mange bør det bestå av? 
- Skal begge stedlige ledere være med? 
-  
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Følgende kandidater stiller 
Mathilde Eikesund 
Simen Ringdahl 
Simon Løvdal 
Anna Juell Johnsen 
 

Votering 
Kandidatene velges ved akklamasjon. 
 

Vedtak 
Mathilde Eikesund, Simen Ringdahl, Simon Løvdal og Anna Juell Johnsen velges til  
Studenttingets valgstyre for vårsemesteret. 
 

Eventuelt 
Studentvalgets nettsider- Hvordan ønsker vi å bruke disse? 
Simen orienterer om utvikling av studentvalget.no. og viser frem arbeidet så langt. 
Det er enighet om at nettsiden ser veldig mye bedre ut. 
 
(Pause 13.50-14.00) 
 

AU-sak 13/21          120-timers regelen 
 
Sigurd innleder saken. 
 
Saken diskuteres. 
 
Elementer fra diskusjon 

- Saken må sees i en helhet ved slike stillinger på NTNU da dette også kan 
påvirke timeantallet til studenter med tillitsverv. 

- Kan denne saken løses på lokalt nivå? 
- Dette kan gå ut over studenter på flere nivå om man tar forhastede 

beslutninger. 
 
Saken diskuteres.  

Eventuelt 
Delegasjonsleder på NSOs landsmøte: Det diskuteres om NTNU-delegasjonen 
skal ha to delegasjonsledere da landsmøtet varer over flere dager. Det er enighet om 
at det kan være greit å ha to delegasjonsledere. Valg av delegater vil skje den 
25.februar og alle oppfordres til å finne delegater. 
Samarbeid med eksterne aktører: Svein-Erik tar opp utfordringen med hvordan 
man skal samarbeide med eksterne aktører, som for eksempel sykehusutbyggingen i 
Gjøvik, og vil gjerne ha innspill til hvordan man skal forholde seg til slike prosjekter. 
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Ris og ros 
Tatt til etterretning. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.10. 
 
Andreas Knudsen Sund /s/    Kine Sørli /s/ 
Leder        Referent 
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